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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyar állami támogatással épült orvoslakásokat adtak át 
Gyergyószentmiklóson 
2019. szeptember 12. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu, Demokrata, 

Magyar Nemzet, M1, Kossuth Rádió 

A magyar állam támogatásával épült orvoslakásokat adtak át csütörtök délután 

Gyergyószentmiklóson, és hasonló lakások alapkövét teszik le az este folyamán Borszéken.  

Az események díszvendége, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára a két rendezvény között az MTI-nek nyilatkozva rendkívül fontosnak tartotta azt 

a munkát, amelyet a Studium-Prospero Alapítvány végez húsz éve azért, hogy fiatal 

orvosokat, művészeket, értelmiségieket telepítsen le, marasztaljon otthon, Erdélyben. 

Megjegyezte: Gyergyószentmiklóson olyan lakásokat adtak át csodálatos természeti 

környezetben, amelyekbe bárki szívesen beköltözne. Ezek alkalmasak arra, hogy egy család el 

tudja indítani az életét azon a településen ahol a hivatását űzi. "Bízom benne, hogy 

csökkenteni tudjuk ezáltal azt a súlyos orvoshiányt, amely a régiót jellemzi, és hozzájárulunk 

ahhoz, hogy minél több fiatal orvos találja meg a számítását mind az erdélyi kórházakban, 

mind pedig háziorvosként" - fogalmazott a politikus. 

 
Szilágyi Péter: a szabadság a legfontosabb 
2019. szeptember 12. – MTI, Magyar Nemzet, Lokál 

Nekünk magyaroknak a szabadságunk a legfontosabb, ez nemzeti történelmünk 

mozgatórugója, mert mindent ennek a kivívása érdekében tettünk az elmúlt évezredek során 

és teszünk ma is – hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztosa csütörtökön Sopronban. Az 1989 eseményei Győr-Moson-Sopron megyében 

elnevezésű konferencián, amelyen a romániai Maros megyéből érkezett delegáció is részt vett, 

Szilágyi Péter elmondta: az is jellemző a magyarokra, hogy erős nemzetként, összetartva, 

együtt vívjuk meg csatáinkat, éljünk a Kárpát-medence bármely pontján. Hangsúlyozta, hogy 

a kormány ugyanolyan feltételeket kíván biztosítani a magyaroknak a Kárpát-medence 

minden régiójában. A külhoni magyarokra erőforrásként tekintünk, akikkel együtt, közösen 

alkotunk egy versenyképes, európai nemzetet – fogalmazott. 

 

Rákóczi Szövetség: az iskolaválasztás meghatározza a határon túli magyar 
gyerekek sorsát 
2019. szeptember 12. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Demokrata 

Az iskolaválasztás mérföldkő a határon túli magyar gyerekek életében, mert meghatározza a 

sorsukat, hogy felnőttként magyar identitásúak lesznek-e – közölte a Rákóczi Szövetség 

elnöke csütörtökön az M1-en. Csáky Csongor azt mondta, a magyar iskola a siker és a határon 

túli magyar közösségek fennmaradásának kulcsa, a szövetség ezért küldetésének tartja, hogy 

a gyerekek születésétől kezdve az iskolaválasztásig segítse a magyar iskolák választását. 
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Ennek érdekében például karácsonyra mesekönyvet küldtek a családoknak, tavasszal a 

magyar iskolába történő beiratkozásnál iskolatáskát ajándékoztak a gyerekeknek, és 

ösztöndíjjal támogatják őket. Hozzátette, szerinte ezek azért hatásosak, mert a segítség, még 

ha jelképes is, kézzelfoghatóvá teszi a magyar összetartozást. 

 

Rejtvénnyé visszaminősített magyartankönyv: betűhiányos új kiadványt kaptak 
a hatodikosok 
2019. szeptember 12. – Krónika 

Betűhiányos magyar nyelv és irodalom tankönyv került a romániai hatodik osztályos 

gyermekek asztalára. A szaktanárok az ékezetes betűk egy része nélkül frissen megjelent 

kiadvány visszavonását követelik. A hibáért elsősorban az Editura Didactică nevű állami 

tankönyvkiadót terheli a felelősség, melynek a feladata látszólag rendkívül egyszerű volt: 

ugyanazt a könyvet kellett volna kinyomtatnia, amelyet a tavaly dobott piacra. A kiadó több 

mint két évvel ezelőtt lemondott igazgatója, Dáné Károly a Krónikának elmondta, hogy az ő 

idejében is csúsztak be hibák, de azokat igyekeztek még a nyomtatás előtt korrigálni. Amikor 

meg ez nem sikerült, a tankönyvet visszahívták, és a hibás oldalakat újranyomtatták, majd 

kicserélték. A Marosvásárhelyen élő pedagógus nem tartja kizártnak, hogy a műszaki 

szerkesztők jó munkát végeztek, azonban a nyomda nem rendelkezett a megfelelő 

betűkészlettel. A sietség miatt pedig már nem volt idő ellenőrizni a végterméket.  

 

A gyulai jó példa tántorította el a román parlamenti képviselőket a 
zászlóhasználat korlátozásától 
2019. szeptember 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A gyulai román gimnáziumon lobogó trikolór, valamint a román felirat látványa késztette 

arra bukaresti parlamenti képviselőket, hogy elutasítsanak egy zászlótörvénnyel kapcsolatos 

korlátozó előterjesztést. Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti 

képviselője csütörtökön úgy nyilatkozott: érvelésének köszönhetően elutasította a 

zászlótörvényt módosító javaslatot a román képviselőház emberi jogi bizottsága. A Traian 

Băsescu volt államfő által alapított Népi Mozgalom Párt (PMP) a módosítással azt szeretné 

elérni, hogy tilos legyen a törvény által nem szabályozott zászlók kitűzése a középületekre, 

illetve húsz ezer lejig terjedő büntetéssel legyen szankcionálható ezek használata. Kulcsár-

Terza József szerint nyilvánvalóan a székely zászló használatának korlátozása, a magyar 

közösség jogainak „továbbnyirbálása” a cél. 

 
Szakiskolába kényszerítik a gyengén teljesítő tanulókat: összefoglaltuk a 
reakciókat  
2019. szeptember 12. – maszol.ro 

Megosztja a közvéleményt az a tanügyminisztériumi rendelet, miszerint a jövő tanévtől csak 

azok a tanulók vehetnek részt a líceumi helyekért folyó versenyben, akiknek a nyolcadik 
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osztály végi átlaga (melynek 80 százalékát a képességvizsgán elért média és 20 százalékát a 

gimnáziumi átlag adja) eléri legalább az ötöst, és a többiek kötelező módon szakiskolába vagy 

duális oktatásba kerülnek. Összegezték az érintettek véleményét.  

 

Uniós pénzek: nagyon elegük van az erdélyi megyék vezetőinek Bukarestből 
2019. szeptember 12. – maszol.ro, Krónika 

Bukarest nem segíti, inkább akadályozza az uniós pénzforrások felhasználását, ezért közös 

frontot alkottak a Központi Fejlesztési Régióhoz tartozó megyék és települések 

önkormányzati vezetői. Azt kérik a bukaresti döntéshozóktól, alkossanak olyan jogszabályi 

környezetet, amellyel nem akadályozzák, hanem segítik az önkormányzatok munkáját és az 

Európai Uniós pénzforrások felhasználását.  

 

Jubileumi Magyar Napokra készülnek 
2019. szeptember 12. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében jubileumi magyar napokra készülnek. A várható programról, 

helyszínekről, fellépőkről beszélgettek Kocsis-Attila-Levente főszervezővel. 

 

Banciu magyargyalázó világa: újabb bírságot róttak ki a B1 TV-re 
2019. szeptember 12. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) újabb, 10 ezer lejes bírságot rótt ki műsorvezetője 

magyarellenes megnyilvánulása miatt a B1 Televízióra. A CNA csütörtöki döntéséről a 

feljelentő Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat adott hírt az MTI-hez eljuttatott közleményében. 

Amint a jogvédő szolgálat felidézte: a televízió Lumea lui Banciu (Banciu világa) című 

műsorában július 2-én Radu Banciu műsorvezető amiatt háborgott, hogy Borboly Csaba, a 

Hargita megyei önkormányzat elnöke differenciált érettségit kezdeményezett román nyelv és 

irodalomból a magyar iskolák végzettjeinek. A műsorvezető kijelentette: Borbolynak nincs 

joga Hargita megye oktatásáról beszélni, hiszen nem oktatási miniszter. A magyar nyelvről 

azt állította, hogy az tulajdonképpen nem is létező nyelv, és hogy a magyarok az egyetlenek, 

akik nem tudják beszélni annak az államnak a nyelvét, amelyben élnek, mert annyira buták, 

hogy egyszerűen nem képesek megtanulni románul. Borboly Csabát szánalmas korcsnak 

nevezte, és kijelentette: aki nem ismeri a román nyelvet, annak irány haza. Oda, ahol a 

magyarok elképzelik, hogy a hazájuk van: Magyarországra. 

 
Demkó Attila Bukarest telhetetlenségéről, a nagyhatalm közömbösségről, a 
magyar–román ügy geopolitikai vetületeiről 
2019. szeptember 13. – Krónika 

A bukaresti propaganda ellenére Romániában nem rendezett a magyarkérdés, és nem is lehet 

az, amíg nem adják meg az autonómiát, ami nélkül nincs biztosítéka a magyar 

megmaradásnak – állapította meg a Krónikának adott interjúban Demkó Attila budapesti 

biztonságpolitikai szakértő. A tavaly a székely szabadság napjára időzítve napvilágot látott, 

Magyarországon sikerkönyvvé vált, kötelező olvasmánynak is nevezett Máglyatűz című 
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geopolitikai thriller (akkor még David Autere álnéven publikáló) szerzője úgy véli, nem sok 

hiányzott, hogy az úzvölgyi események ne eszkalálódjanak véres konfliktussá, ugyanakkor 

kifejti azt is, milyen mértékben foglalkoztatja a nagyhatalmakat a magyar–román kérdés. 

 

Létfontosságú a kétnyelvű jogászképzés 
2019. szeptember 13. – maszol.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 2010-ben elindult kétnyelvű, román–

magyar jogászképzés célja, hogy nagyobb számban lépjenek a klasszikus jogászi pályára a 

romániai magyarok – jelentette ki az Erdélyi Jogéletnek adott interjúban Veress Emőd, a 

felsőoktatási intézmény oktatója, aki nem tartja helyesnek, ha a romániai bírói és ügyészi kar 

csak mintegy 1,2 százaléka magyar, miközben az össznépesség keretében 6,5 százalék a 

közösség részaránya. A polgári jogász professzor a Sapientia Jogtudományi Intézete 

elektronikus folyóiratának elmondta, olyan „nagy méretű” kisebbségnek, mint az erdélyi 

magyarság, szüksége van saját maga által tervezett tartalmú és nyelvű jogászképzésre, hiszen 

a kisebbségi jogérvényesítésnek sajátos igényei vannak olyan kulcsfontosságú területeken, 

mint a kisebbségi jog, a közigazgatási jog vagy akár a gazdasági jog. Éppen ezzel 

magyarázható, hogy a magyar jogászképzés 1959-es felszámolása jól megtervezett lépés volt, 

ha ugyanis valamely kisebbségnek nincs felkészült jogász elitje, az legyengül, védtelenné 

válik; jogászok nélkül bármilyen nemzeti kisebbség kiszolgáltatott. 

 

Dan Barna sziréndala 
2019. szeptember 13. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint Dan Barna „tipikus képviselője azoknak, akik számára a 

multikulturalitás annyit jelent, hogy dísznek beválasztanak egy magyart is valamilyen 

testületbe, akár a vezetőségbe is, mert olyan jó egzotikusan hangzik a neve, és Nyugaton is jól 

mutat, hogy az irataiban a magyar szerepel a nemzetiség rovatban. Ezen túlmenően azonban 

semmilyen gesztust nem tesznek a magyarok irányába – a kommunikáció teljes egészében 

románul zajlik. Az USR elnökének nyilatkozata ismét csak azt igazolja, hogy a pártban 

technokrata szemléletmód uralkodik, amely szerint nincsenek nemzetiségek, magyarok, 

románok, cigányok vagy németek, csupán „állampolgárok”.

 

Nézőpont: Mi történik a magyar összefogás körül? 
2019. szeptember 12. – Ma7.sk 

Hetek óta nagy várakozással figyeli a felvidéki magyar közösség, mi lesz a sorsa a felvidéki 

magyar politikai érdekképviseletnek. A nagyobb támogatással bíró két, magyar szavazókat 

megszólító párt nem tudott megegyezni, ezután elkezdődött a különböző politikai 

kezdeményezések felfuttatása. Van-e remény összefogásra? Ez a kérdés, amire a Magyar 

Közösség Pártja elnökével keresték a választ a Ma7 médiacsalád új politika műsorában, a 

Nézőpontban. 
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Politikai balhé a magyar-szlovák miatt: a szlovák külügyminisztérium behívatta 
a magyar nagykövetet 
2019. szeptember 12. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A szlovák Kül- és Európai Ügyek Minisztériuma behívatta Pető Tibor magyar nagykövetet a 

Magyarország – Szlovákia Európa-bajnoki selejtezőn történtek miatt. Erről a tárca 

sajtóosztálya tájékoztatott csütörtökön. A minisztérium felhívta a figyelmet, hogy a 

mérkőzésen sértő, szlovákellenes jelszavak hangzottak el, és megsértettek egy állami jelképet 

is. A tárca elítélte az etnikai ellenségeskedés ezen megnyilvánulásait. „Az efféle 

megnyilvánulások elfogadhatatlanok nemcsak a stadionban, hanem mindenhol máshol is” – 

áll a tárca közleményében. A tárca állásfoglalása szerint rendkívül veszélyesek az efféle 

jelenségek, mivel ronthatják a két ország kölcsönös viszonyát, valamint megzavarhatják a 

szlovákok és a magyarok békés együttélését is. 

 
Bajcsi Ildikó az Összefogás oktatási- és ifjúsági program-koordinátora 
2019. szeptember 12. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Tartalmilag és személyileg is meg kell újítani a magyar érdekképviseletet, valljuk az 

Összefogás mozgalomban. A bejegyzéshez szükséges aláírásgyűjtés mellett zajlik a szakmai 

munka. Az Összefogás oktatási és ifjúsági programjának koordinátora Bajcsi Ildikó lesz – 

közölte portálunkkal Mózes Szabolcs. „Az ifjúságnak mindig is központi szerepe volt a 

társadalmak megújításában, a jövő ugyanis az ő kezükben van. Öntudatukban erős fiatalok 

kinevelésének két fő pillérét a megfelelő családi háttér mellett az oktatási rendszer megfelelő 

működése biztosítja. Ezért tartom fontosnak az oktatási és ifjúsági kérdések olyan 

problémaközpontú kezelését, amely nemcsak tüneteiben kíván megoldást nyújtani kisebbségi 

fiataljaink kérdéseire” – véli Bajcsi Ildikó 

 
Bárdos pártalapításhoz kérte a Csemadokosok segítségét 
2019. szeptember 12. – bumm.sk 

A Csemadok helyi alapszervezetei levelet kaptak Bárdos Gyulától. Az országos elnök ebben 

arra kéri az alapszervezeteket, hogy támogassák az Összefogás politikai mozgalmat. Az elmúlt 

napokban a Csemadok minden helyi szervezete kapott egy Bárdos Gyula által jegyzett levelet. 

A Csemadok országos elnöke ebben a levélben arra kéri az alapszervezeteket, hogy az 

Összefogás politikai mozgalom ívét írják alá. Az íven az áll, hogy az aláírók egyetértenek az 

Összefogás politikai mozgalom megalakulásával. 

 
Közgyűlésen találkoznak a Híd párt tagjai 
2019. szeptember 12. – bumm.sk 

Közgyűlésen találkoznak a Híd kormánypárt tagjai szombaton (9. 14.) Pozsonyban. A fő 

témák a kormány tagjaként elért eredmények és a választások előtti programprioritások 

lesznek, és megemlékeznek a párt alapításának tizedik évfordulójáról is. Erről Debnár Klára, 

a Híd szóvivője tájékoztatta a TASR hírügynökséget csütörtökön. Bastrnák Tibor frakcióelnök 
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elmondása szerint a gyűlésen az elnökség minden tagja és a párt más fontos képviselői is 

jelen lesznek.  

 
Sehol sem csökken úgy a választók száma, mint Dél-Szlovákiában. Bugár és az 
MKP a túlélésre játszanak 
2019. szeptember 12. – Körkép 

A választási térképek egyértelműen rámutatnak arra, hogy Szlovákiában sehol sem csökkenik 

olyan jelentősen a választási részvétel, mint az ország déli részén. A magyar kisebbséget 

képviselő pártok számára ez végzetes eredményekkel járhat.   Eléggé nagy káosz van 

kibontakozóban: az utóbbi hetekben a kisebbségi magyar politika környezetéből olyan hírek 

látnak napvilágot, melyekből egyértelműen kirajzolódik a félelem: a szlovákiai magyaroknak 

nem lesz képviseletük a 2020-as februári választások után a parlamentben.   A Most-Hídnak 

augusztusban nem sikerült megegyeznie az MKP-val egy közös jelöltlistáról. Nagy József, volt 

EP-képviselő szerint ez egy végzetes hiba volt, így bejelentette, több nem szándékozik indulni 

a Most-Híd listáján. A csődbe ment egyezség azonban teret biztosított arra, hogy a szlovákiai 

magyarok egy új mozgalmat indítsanak útjára.  

 

„A vajdasági magyarok büszkék” 
2019. szeptember 12. – Magyar Szó 

Egymást követik az értékelések azzal kapcsolatban, hogy milyen hozadéka lehet annak, ha az 

Európai Parlament támogatja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott 

elnökének javaslatát és dr. Trócsányi László volt magyar igazságügyi minisztert nevezi ki az 

Európai Unió szomszédságpolitikai és bővítési biztosává. A szerb államvezetés képviselői már 

kifejtették, hogy tekintettel Magyarország bővítéssel kapcsolatos álláspontjára, továbbá a 

Szerbia és a Magyarország közötti kapcsolatokra, mindenképpen előrelépés várható Szerbia 

uniós integrációs folyamatának tekintetében. Ezekkel a meglátásokkal Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnöke is egyetért. Pásztor István 

szavai szerint a vajdasági magyarság a magyar külpolitikának, a magyar Európa-politikának, 

továbbá a magyar kormánynak, Magyarországnak és a magyar kormányfőnek a sikereként 

élte meg a jelölés hírét. 

 

Médiaházunkba látogattak a Petőfi Sándor program ösztöndíjasai 
2019. szeptember 12. – Pannon RTV  

A Magyar Nemzeti Tanács által meghatározott program értelmében a fiatalok tevékenységük 

első hónapját Szabadkán töltik. Ebben az egy hónapban a többi között megismerhetik a 

várost, a magyar jelentőségű intézményeket, de meglátogatják a közösségi nagy 

rendezvényeket is. A magyar kormány Petőfi Sándor programjának ösztöndíjasai ma a 

szabadkai Magyar Médiaházban jártak. 2015 óta fogadja a Magyar Nemzeti Tanács a Petőfi 

Sándor program ösztöndíjasait. A program keretében magyar fiatalok utazhatnak külföldi 

magyar közösségekbe, hogy tevékenységükkel erősítsék azokat. 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/09/12/sehol-sem-csokken-ugy-a-valasztok-szama-mint-delen-bugar-es-az-mkp-a-tulelesre-jatszanak/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/09/12/sehol-sem-csokken-ugy-a-valasztok-szama-mint-delen-bugar-es-az-mkp-a-tulelesre-jatszanak/
https://www.magyarszo.rs/hu/4090/kozelet/207890/%E2%80%9EA-vajdas%C3%A1gi-magyarok-b%C3%BCszk%C3%A9k%E2%80%9D.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/mediahazunkba-latogattak-petofi-sandor-program-osztondijasai
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Hétvégén szüreti napok Palicson 
2019. szeptember  12. – Magyar Szó  

A hétvégén immár 30. alkalommal rendezik meg a Palicsi Szüreti Napok elnevezésű 

rendezvényt, amelyen számos színes program várja az érdeklődőket. Az esemény szombaton 

10 órakor veszi kezdetét a Vigadónál. A rendezvénnyel kapcsolatban csütörtökön 

sajtótájékoztatót tartottak a Városháza Médiaközpontjában, amelyen a szervezésben részt 

vevő intézmények, szervezetek képviselői mondtak el részleteket a szüreti napokról. 

 

XXV. Összmagyar Cserkésztalálkozó 
2019. szeptember 12. – Kárpátalja 

Negyedszázados jubileumát méltatta a Kárpát-medencei öregcserkész-társadalom augusztus 

utolsó napjaiban Budapesten. Rögtön az első este kellemes meglepetésben volt részünk: 

fogadásunk tiszteletére a nálunk fiatalabb cserkészek spontán előadott mini 

színjátszóműsorral leptek meg minket. Ők valamennyien Észak- és Dél-Amerika magyar 

származású (netalán kettős) állampolgárai. Volt, aki Washingtonban született, de ma már 

Pesten él, volt Sao Pauló-i magyar házaspár és Zsu-Zsu, aki Caracast váltotta fel Budapestre. 

 

Mathias Corvinus Collegium Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogram 
2019. szeptember 12. – Kárpátalja 

A Mathias Corvinus Collegium Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogram néven képzést 

szervez, amelynek célja a 9–11. osztályos, tehetséges és jövőjükért tenni akaró kárpátaljai 

fiatalok mentorálása egy iskolai tanévet lefedő program keretében. A programra való 

jelentkezés feltétele a kárpátaljai magyar nyelvű középiskolai intézményben folytatott 

tanulmányok, valamint főiskolai vagy egyetemi továbbtanulási szándék. 

 

Megkezdődött az új tanév 
2019. szeptember 12. – Képes Újság  

Horvátországban mintegy 464 ezer általános és középiskolás diák számára csöngettek be 

hétfőn reggel az új, 2019-2020-as tanév első napján. Az oktatási reform számos újdonságot 

hoz az idei iskolaévtől kezdődően. Az általános iskolások ingyen kapták a tankönyveket, a 

városok, önkormányzatok pedig a gyakorlók és egyéb taneszközök beszerzéséhez járultak 

hozzá. A magyarul tanuló diákok pedig további segítségre számíthatnak, a HMDK-tól 3000, 

illetve 5000 kúnás egyszeri támogatást kapnak. 

 

Otthonra talált az újbezdáni kultúregyesület 
2019. szeptember 12. – Képes Újság  

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 
H

o
rv

á
to

rs
zá

g
 

https://www.magyarszo.rs/hu/4090/vajdasag_szabadka/207875/H%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9n-sz%C3%BCreti-napok-Palicson.htm
https://karpataljalap.net/2019/09/13/xxv-osszmagyar-cserkesztalalkozo
https://karpataljalap.net/2019/09/12/mathias-corvinus-collegium-karpataljai-kozepiskolai-mentorprogram
https://kepesujsag.com/megkezdodott-az-uj-tanev/
https://kepesujsag.com/otthonra-talalt-az-ujbezdani-kulturegyesulet/
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Nemrég befejeződött az újbezdáni Magyarok Otthonának a felújítása, a házat a művelődési 

egyesület tagjai már birtokukba is vették. A hétvégén megtartották benne első 

összejövetelüket is. Az újbezdáni házat, mely a Magyarok Otthona nevet viseli, tavaly 

vásárolta a HMDK azzal a céllal, hogy végre saját székhelye legyen az újbezdáni Kultúr- és 

Művészeti Egyesületnek is. 

 

Tovább szépülnek, épülnek közösségi tereink 
2019. szeptember 12. – Képes Újság  

Befejeződött a várdaróci tájház udvarának a felújítása, a templomkerítés építésével is jól 

haladnak. Magyar szervezeteink nagyarányú, évtizedek óta nem látott anyagi támogatásban 

részesültek az elmúlt két évben, és folyamatosak az építkezések a magyarok lakta 

településeken. Rendszeresen számolhatunk be újabb felújításról, illetve új épületek 

létrejöttéről, így évente több, a magyar közösségek, szervezeteink számára fontos objektum 

átadására kerül sor. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 12. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző második évfolyamát indítja el ősszel a Mathias Corvinus 

Collegium együttműködésével a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete. 

Az ingyenes képzés célja, hogy gyakorlatias közéleti és társadalomtudományi tudással lássa el 

azokat az érdeklődő kárpátaljai magyar fiatalokat, akik hosszú távon saját közösségük alakítói 

és véleményformálói szeretnének lenni. Iváncsik Attila mikrofonja előtt Dobsa Istvánt, a 

KMKSZ ISZ elnökét hallják.  

 

Míg Kárpátalján ma zárult le a jelentkezési határidő, addig Kolozsváron még néhány napig 

várják a döntéseikért felelősséget vállaló, közösségükért tenni akaró, szakmailag kiemelkedő 

első éves egyetemisták jelentkezését a Mathias Corvinus Collegium Junior programjába. A 

részletekről  Likker Zsuzsát, a  Kolozsvári Egyetemi program koordinátorát kérdezte Szilágyi 

Szabolcs.  

 

A napokban ünnepelte 2. születésnapját a Katolikus Karitász orvos missziója. Az önkéntes 

orvosok és medikusok az elmúlt hétvégén oda látogattak el, ahol 2 évvel ezelőtt megkezdték 
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https://kepesujsag.com/tovabb-szepulnek-epulnek-kozossegi-tereink/
https://kepesujsag.com/tovabb-szepulnek-epulnek-kozossegi-tereink/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-12_18-02-00&enddate=2019-09-12_18-40-00&ch=mr1
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munkájukat. A kárpátaljai Gyertyánligeten 53 gyermeknek biztosítottak szemészeti, fogászati 

és mozgásszervi szűrővizsgálatot, míg 52 felnőtt ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-

mérésen, EKG- és nőgyógyászati vizsgálaton vehetett részt. Toldi Szabolcs riportja. 

 

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói Szent István Kollégiuma ma már nemcsak a 

diákok otthona, hanem közösségi hely is. Itt tartják évente a székelyföldi 

Gyógynövénynapokat, pünkösdkor és nagy ünnepeken szálláshely, a kollégium Mária-kertje 

pedig az elcsendesülés, az ima helye. A kollégium fennállásának tízéves évfordulóját hálaadó 

szentmisével ünnepelték. Oláh-Gál Elvira beszélgetett a kollégium lakóival és alapítójával. 

 

Szlovéniában 60 éve működik a kétnyelvű oktatás a nemzetiségek által vegyesen lakott 

területen. Négy általános iskolában: Lendván, Göntérházán, Dobronakon és Pártosfalván két 

tannyelven folyik az oktatás. Az alapfokon megkezdett tanulmányok folytatására a Lendvai 

Kétnyelvű Középiskola kínál lehetőséget. Érdekesség, hogy ezekbe a muravidéki iskolákba az 

utóbbi években egyre többen íratják be gyerekeiket Magyarországról is. Botka Ágnes riportja. 

 

Ma már csak egy kereszt jelzi Muzslya határában az egykoron iskolával rendelkező tanyavilág 

központját. Ott minden évben szeptember elején tábori szentmisét és búcsút tartanak. 

Ilyenkor az ősökre emlékeznek. A deonicai tanyavilág már teljesen elnéptelenedett, a lakosság 

beköltözött a faluba, a városba. Kónya-Kovács Otília riportja.  

 

 

 


